
 

 

 

 

Dordrecht, 22 augustus 2022 

 

 

Artikel 40 vragen inzake groeiende stijging armoede in Dordrecht en 
onder ouderen 

 

 

Geacht College, 

 

Door de stijgende inflatie en de enorme stijging van de energieprijzen 
komen steeds meer mensen en gezinnen in financiële problemen. 
Armoede in Nederland neemt zorgelijke vormen aan.  

Het kabinet verwacht dat 1,3 miljoen mensen in Nederland onder de 
armoedegrens terecht gaan komen als er geen drastische maatregelen 
worden genomen om hen te ondersteunen. 

Daar armoede, lage inkomens en daarmee verbonden eenzaamheid en 
ondervoeding (bij ouderen) in Dordrecht een groter probleem is dan 
elders in Nederland vraagt de VSP op korte termijn actie te ondernemen 
om deze doelgroepen daadwerkelijk te gaan ondersteunen.  

Vrijwel alle politieke partijen hebben armoedebestrijding in Dordrecht 
genoemd in hun verkiezingsprogramma’s. Ook de VSP heeft 
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armoedebestrijding hoog in het vaandel staan. Niet alleen voor haar 
doelgroep, de ouderen, maar ook voor gezinnen die financieel niet rond 
kunnen komen en kinderen, jongvolwassenen die daardoor minder kansen 
krijgen om zich te ontplooien. 

Het inkomensbeleid is een taak van de centrale overheid, maar ook de 
lokale politiek heeft een zorgtaak om haar inwoners te ondersteunen in 
crisissituaties. Ook ziet het er naar uit dat de hoge inflatie en 
energieprijzen niet op korte termijn zullen gaan dalen. 

De VSP wil dan ook een beroep doen op het college, maar ook op alle 
politieke partijen in Dordrecht, om met voorrang het bestaande 
armoedebeleid in Dordrecht aan te passen aan de huidige crisissituatie en 
nog dit jaar te implementeren.   

Ook pleit de VSP meer specifiek te kijken naar armoede onder ouderen.   

De pensioenen zijn al jarenlang niet of nauwelijks geïndexeerd en de AOW 
is losgekoppeld van het minimumloon en loopt daardoor achter bij de 
indexering van de uitkeringen.  

Ouderenorganisatie KBO-POCB liet onlangs een onderzoek uitvoeren 
waaruit bleek dat 1 op de 8 ouderen nauwelijks rondkomt en een kwart 
van de ouderen nu al op de uitgaven aan het bezuinigen zijn. Tevens blijkt 
uit dit onderzoek van de ouderenbond, dat deze groep nu al een maaltijd 
over slaat, zorg mijdt, of geen verwarming aan doet uit angst voor de 
hoge energiekosten. 

De mogelijkheid om zelf de financiële situatie te verbeteren voor ouderen 
is er niet, dus kunnen zij alleen bezuinigen op hun uitgaven, en daardoor 
komen zij in een uitzichtloze situatie terecht. 

 

De VSP Dordrecht heeft daarom de volgende vragen; 

 

1) Is het college het met de VSP eens dat het armoedebeleid, 
gericht op de huidige crisis, met voorrang in de raad moet 
worden behandeld? 

2) Is het college bereid om vooruitlopend op de 
begrotingsbehandeling van 2023 middelen vrij te maken die 
armoedebestrijding in Dordrecht voor de winterperiode mogelijk 
maakt? 

3)  Is binnen de gemeente Dordrecht bekend hoeveel 
huishoudens/gezinnen er rond moeten komen van een 
minimuminkomen of een laag middeninkomen? Zo ja, om 
hoeveel huishoudens en gezinnen gaat het?  



 

4) Is binnen de gemeente Dordrecht bekend hoeveel ouderen er 
rond moeten komen van alleen AOW en AOW met een klein 
pensioen? Zo ja, om hoeveel ouderen gaat het? Liefst per 
ouderen(leeftijd)doelgroep aangegeven. 

 
 
 
 
 
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet, 
 
Met vriendelijke groet, 
Bernadette Striebeck, namens de VSP Dordrecht 

 

 

 




